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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga, yang 

dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas III SDN  03 Karangrejo yang 

dijadikan sebagai kelompok kontrol. Siswa pada kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga 

berjumlah 30 siswa dan siswa kelas III SDN 03 Karangrejo berjumlah 37 siswa. Adapun 

gambaran umum subyek penelitian diuraikan pada tabel berikut di bawah ini: 

Tabel 4. 1 
Deskripsi Umum Subyek Penelitian 

No Sekolah Kelompok Jumlah 
siswa 

Prosentase (%) 

1 SDN Mangunsari 07 Salatiga Eksperimen 30 47.78 % 

2 SDN 03 Karangrejo Kontrol 37 52.22% 

Total 67 100 % 

 
Mengacu pada tabel di atas, diketahui bahwa jumlah siswa kelas III pada 

SDN Mangunsari 07 Salatiga yang dijadikan sebagai kelompok eksperimen 

adalah 30 siswa atau 47.78% dari total keseluruhan subyek penelitian, dan siswa 

kelas III SDN 03 Karangrejo yang dijadikan sebagai kelompok kontrol berjumlah 

37 siswa atau sebesar 52.22% dari total keseluruhan subyek penelitian. 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dibantu dengan alat bantu SPSS 17.0 for Windows. 

Pengujian normalitas dengan menggunakan teknik one sample Kolmogorov Smirnov Z. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut Analyze – nonparametric test – 

one sample kolmogorov Smirnov.  Adapun hasil pengujiannya dipaparkan melalui tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.2 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Pretest 

Eksperimen 

Posttest 

Eksperimen 

Pretest 

Kontrol 

Posttest 

Kontrol 

N 30 30 37 37 

Normal Parameters
a
 Mean 56.1667 86.5000 56.4865 79.1892 

Std. 

Deviation 
14.42480 8.42308 17.07276 12.21983 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .132 .144 .177 .121 

Positive .132 .137 .085 .121 

Negative -.130 -.144 -.177 -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .724 .786 1.080 .734 

Asymp. Sig. (2-tailed) .671 .567 .194 .655 

a. Test distribution is Normal.     

     

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa signifikansi (2 tailed) untuk pretest 

eksperimen, posttest eksperimen, pretest kontrol, dan posttest kontrol secara 

berurutan adalah (0,671), (0,567), (0,194), dan (0, 655). Karena signifikansi untuk 

seluruh variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran 

data pretest eksperimen, posttest eksperimen, pretest kontrol, dan posttest kontrol 

adalah berdistribusi normal. 

4.2.2. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas dalam penelitian ini manggunakan nilai hasil pretest kedua 

kelas yang menjadi sampel penelitian yaitu kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga 

(sebagai kelas eksperimen) dan kelas III SDN 03 Karangrejo Kab. Wonosobo (sebagai 

kelas kontrol). Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada table 4.3 berikut:  

 

Tabel 4.3 
Test of Homogeneity of Variances 

Nilai_Pretest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.924 1 65 .340 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa signifikansi sebesar 0,340. Karena 

signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama. Angka pada kolom 
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levene statistic 0,924 menunjukan apabila semakin kecil nilai levene statistic maka 

semakin besar tingkat homogenitas dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. df1 = 

jumlah kelompok data – 1 atau 2-1=1 sedangkan df2 = jumlah data – jumlah kelompok 

data atau 45-2=43.  

4.2.3. Uji Hipotesis Penelitian 

Uji hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah dengan membandingkan hasil 

belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk melakukan uji 

hipotesis, digunakan Independent sampel test, untuk melihat ada atau tidaknya 

kefektifan penggunaan metode belajar PAKEM dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.4 
Group Statistics 

 

Kelas N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Nilai_Posttest Eksperimen 30 86.5000 8.42308 1.53784 

Kontrol 37 79.1892 12.21983 2.00893 

 

Tabel 4.5 
Independent Samples Test 

   Nilai_Posttest 

   

Equal variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F 3.274  

Sig. .075  

t-test for Equality of 

Means 

T 2.783 2.890 

Df 65 63.489 

Sig. (2-tailed) .007 .005 

Mean Difference 7.31081 7.31081 

Std. Error Difference 2.62728 2.52997 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 2.06377 2.25584 

Upper 
12.55785 12.36578 
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Berdasarkan tabel 4.4 Independent Samples Test, nilai signifikansi pada uji F 

adalah 0,75 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama (homogen). Dengan 

demikian, maka penggunaan uji Independent Samples T Test menggunakan Equal 

Variances Assumed (diasumsikan kedua varian sama). Oleh karena niali t hitung > t 

tabel (2,783 > 1,997) dengan signifikansi 0,007 yang < 0,05, dan jika dirumuskan Ho 

dan Ha, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Pada tabel 4.3 Group Statistics terlihat rata-

rata nilai posttest (mean) untuk kelas eksperimen adalah 86,50 dan untuk kelas kontrol 

79,19, artinya bahwa rata-rata nilai posttest kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

rata-rata nilai posttest kelas kontrol. Pada perbedaan rata-rata (mean difference) 

terlihat angka perbedaan rata-rata sebesar 7,31, maka secara statistik dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan tidak terdapat keefektivan penggunaan 

model pembelajaran PAKEM dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN 

Mangunsari 07 Salatiga Semester II Tahun Palajaran 2011/2012 (Ho) ditolak. Dengan 

demikian, maka (Ha) diterima, artinya terdapat keefektivan penggunaan model 

pembelajaran PAKEM dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN 

Mangunsari 07 Salatiga Semester II Tahun Palajaran 2011/2012 

4.3. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

4.3.1. Hasil belajar Kelompok Eksperimen 

a. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar setelah diberikan 

perlakuan dengan metode pembelajaran PAKEM, perlu dilakukan distribusi 

frekuensi perolehan hasil belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga. 

Untuk melihat distribusi frekuensi perlu dilakukan kategori dengan mengacu pada 

kategori dari SDN Mangunsari 07 sendiri. Acuan kategori perolehan nilai pada SD 

ini adalah sebagai berikut: kurang, hampir cukup, cukup, baik dan sangat baik. Agar 

mengetahui perolehan hasil belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga, 

berada pada kategori apa, perlu dilakukan interval terlebih dahulu. Interval nilai 

siswa digunakan rumus yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi dengan 

banyaknya kategori yang ditetapkan dari sekolah (kurang, hampir cukup, cukup, 

baik dan sangat baik). 
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Interval yang di dapatkan adalah 20, maka nilai terendah atau kurang berada 

pada interval 0 – 20, hampir cukup berada pada interval 21 – 40, cukup berada 

pada interval 41 – 60, baik berada pada interval 61 – 80 dan sangat baik berada 

pada interval 81 – 100. Adapun perolehan hasil belajar siswa berdasarkan kategori 

dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 4. 6 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga 

No Interval Kategori Hasil Belajar 

Pretest Posttest 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 0 – 20 Kurang - - -  

2 21 – 40 Hampir cukup 5 16.67 -  

3 41 – 60 Cukup 13 43.33 -  

4 61 – 80 Baik 12 40 10 33.33 

5 81 – 100 Sangat baik - - 20 66.67 

 
Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa hasil belajar pretest 

pada siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga, tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval 0 – 20 atau pada kategori kurang. Siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval 21 – 40 atau pada kategori hampir cukup adalah 5 

siswa atau prosentasenya 16.67%. Siswa yang mendapatkan nilai pada interval 41 

– 60 atau berada pada kategori cukup, berjumlah 13 siswa dengan prosentase 

43.33 %; siswa yang mendapatkan nilai pada interval 61 – 80 atau masuk pada 

kategori baik sebanyak 12 siswa dengan prosentase sebesar 40 %, dan tidak ada 

siswa yang mendapatkan nilai pada interval 81 – 100 atau yang berada pada 

kategori sangat baik. Dari hasil distribusi frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar pretest siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga, sebagian berada 

pada kategori cukup dan sebagian berada pada kategori baik. 

Hasil belajar posttest siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga, 

berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi di atas, diketahui bahwa tidak ada siswa 

yang mendapatkan nilai pada interval antara 0 – 60 atau yang berada pada kategori 
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kurang, hampir cukup dan cukup. Sebanyak 10 siswa yang mendapatkan nilai pada 

interval 61 – 80 atau masuk pada kategori baik, dengan prosentase sebesar 

33.33% dan sebanyak 20 siswa yang mendapatkan nilai pada interval 81 – 100 

atau masuk pada kategori sangat baik dengan prosentase 66.67%. 

b. Rata-rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

Setelah dipaparkan distribusi frekuensi hasil belajar siswa kelas III SDN 

Mangunsari 07 Salatiga, berikut ini akan dipaparkan rata-rata hasil belajar kelas III 

SDN Mangunsari 07 Salatiga, baik rata-rata hasil belajar pretest maupun posttest. 

Adapun hasilnya disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 7 
Rata-rata Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga 

Rata-rata Hasil Belajar Perubahan  

Pretest Posttest 

56.17 86.5 30.33 

 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata hasil belajar pretest adalah 

56.17, kemudian rata-rata hasil belajar posttest yaitu 86.5. Itu berarti, setelah 

diberikan pembelajaran dengan model PAKEM pada siswa kelas III SDN 

Mangunsari 07 Salatiga, terjadi kenaikan hasil belajar yaitu 30.33.  

4.3.2. Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

a. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN 03 Karangrejo Kab 

Wonosobo 

Untuk melakukan perbandingan hasil belajar antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol, perlu diuraikan distribusi frekuensi perolehan hasil belajar 

siswa Kelas III SDN 03 Karangrejo Kab Wonosobo. Untuk melihat distribusi 

frekuensi perlu dilakukan kategori dengan mengacu pada kategori dari SDN 03 

Karangrejo Kab Wonosobo sendiri. Acuan kategori perolehan nilai pada SD ini 

adalah sebagai berikut: kurang, hampir cukup, cukup, baik dan sangat baik. Agar 

mengetahui perolehan hasil belajar siswa kelas III SDN 03 Karangrejo Kab 

Wonosobo, berada pada kategori apa, perlu dilakukan interval terlebih dahulu. 

Interval nilai siswa digunakan rumus yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah 
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dibagi dengan banyaknya kategori yang ditetapkan dari sekolah (kurang, hampir 

cukup, cukup, baik dan sangat baik). 

 

 

 
 

Interval yang di dapatkan adalah 20, maka nilai terendah atau kurang berada 

pada interval 0 – 20, hampir cukup berada pada interval 21 – 40, cukup berada 

pada interval 41 – 60, baik berada pada interval 61 – 80 dan sangat baik berada 

pada interval 81 – 100. Adapun perolehan hasil belajar siswa berdasarkan kategori 

dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 4. 8 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN 03 Karangrejo Kab Wonosobo 

No Interval Kategori Hasil Belajar 

Pretest Posttest 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 0 – 20 Kurang - - -  

2 21 – 40 Hampir cukup 9 24,3 -  

3 41 – 60 Cukup 10 27,1 3 8,1 

4 61 – 80 Baik 17 45,9 20 54,1 

5 81 – 100 Sangat baik 1 2,7 14 37,8 

 
Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa hasil belajar pretest 

pada siswa kelas III SDN 03 Karangrejo Kab Wonosobo, tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval 0 –20.  atau pada kategori kurang. Siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval 21- 40 atau berada pada kategori hampir cukup, 

berjumlah 9 siswa dengan prosentase 24,3%. Siswa yang mendapatkan nilai pada 

interval 41 – 60 atau berada pada kategori cukup, berjumlah 10 siswa dengan 

prosentase 27,1%. Siswa yang mendapatkan nilai pada interval 61 – 80 atau masuk 

pada kategori baik sebanyak 17 siswa dengan prosentase sebesar 45,9%, dan 

pada interval 81 – 100 atau yang berada pada kategori sangat baik berjumlah 1 

dengan prosentase 2,7%. Dari hasil distribusi frekuensi di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar pretest siswa kelas III SDN 03 Karangrejo Kab Wonosobo, 

berada pada kategori cukup baik. 
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Hasil belajar posttest siswa kelas III SDN 03 Karangrejo Kab Wonosobo, 

berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi di atas, diketahui bahwa tidak ada siswa 

yang mendapatkan nilai pada interval antara 0 – 40 atau yang berada pada kategori 

kurang dan hampir cukup. Sebanyak 3 siswa yang mendapatkan nilai pada interval 

41 – 60 atau masuk pada kategori cukup, dengan prosentase sebesar 8,1% dan 

sebanyak 20 siswa yang mendapatkan nilai pada interval 61 – 80 atau masuk pada 

kategori baik dengan prosentase 54,1%, sementara siswa yang mendapat nilai 

pada interval 81 – 100 atau pada kategori sangat baik sebanyak 14 siswa, dengan 

prosentase 37,8%.  

b. Rata-rata Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN 03 Karangrejo Kab Wonosobo 

Setelah dipaparkan distribusi frekuensi hasil belajar siswa kelas III SDN 03 

Karangrejo Kab Wonosobo, berikut ini akan dipaparkan rata-rata hasil belajar kelas 

III SDN 03 Karangrejo Kab Wonosobo, baik rata-rata hasil belajar pretest maupun 

posttest. Adapun hasilnya disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 9 
Rata-rata Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN 03 Karangrejo Kab Wonosobo 

Rata-rata Hasil Belajar Perubahan  

Pretest Posttest 

56,49 79,19 22,7 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata hasil belajar pretest adalah 

56,49 kemudian rata-rata hasil belajar posttest yaitu 79,19. Itu berarti, setelah 

diberikan pembelajaran dengan model kovensional pada siswa kelas III SDN 03 

Karangrejo Kab Wonosobo, terjadi kenaikan hasil belajar yaitu 22,7. 

4.3.3. Perbandingan Rata-rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Untuk mengetahui bahwa model pembelajaran PAKEM efektif atau tidak dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi kenampakaan 

permukaan bumi di lingkungan sekitar, berikut dilakukan perbandingan rata-rata hasil 

belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga sebagai kelompok eksperimen dan 

siswa kelas III SDN 03 Karangrejo Kab Wonosobo sebagai kelompok kontrol. Adapun 

hasil perbandingannya dapat dilihat pada tabel yang disajikan di bawah ini: 
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Tabel 4. 10 
Perbandingan Rata-rata Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

Rata-rata Hasil Belajar 

Eksperimen Kontrol 

Pretest Posttest Perubahan Pretest  Posttest Perubahan  

56.17 86.5 30.33 56,49 79,19 22,7 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perubahan perolehan rata-rata 

hasil belajar pada kelompok eksperimen setelah diberikan pembelajaran dengan 

model PAKEM adalah 30.33, sedangkan perubahan perolehan rata-rata hasil belajar 

pada kelompok kontrol setelah diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional adalah 22,7. Berdasarkan perbedaan hasil rata-rata belajar siswa ini, 

dapat disimpulkan bahwa dengan demikian model pembelajaran dengan model 

PAKEM, efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 

Salatiga, pada mata pelajaran IPA materi kenampakan permukaan bumi di lingkungan 

sekitar. 

4.4. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa t hitung > t tabel (2,783 > 1,997) 

dengan signifikansi 0,007 yang > 0,05, dan jika dirumuskan Ho dan Ha, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen lebih baik dari kelas 

kontrol yaitu 86,50 > 79,19 dengan perbedaan rata-rata 7,31. Berdasarkan hasil 

penghitungan yang diacu dari tabel tersebut, maka dengan hasil ini dapat dikatakan 

bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat keefektifan penggunaan model pembelajaran 

PAKEM dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012, diterima; dan hipotesis yang menyatakan tidak 

terdapat keefektifan penggunaan model pembelajaran PAKEM dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 

2011/2012, ditolak. 

Selain hasil analisis dengan uji perbedaan menggunakan independent sampe tes di 

atas, dilihat berdasarkan perubahan rata-rata hasil belajar baik pada kelompok 

eksperimen maupun perubahan rata-rata hasil belajar pada kelompok kontrol, 

memberikan penguatan bahwa model belajar dengan menggunakan model pembelajaran 
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PAKEM, terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas III SDN 

Mangunsari 07 Salatiga. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata perubahan hasil belajar 

setelah diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran PAKEM, nilai rata-rata siswa 

meningkat  dari 56.17 pada pretest menjadi 86.5 pada posttest atau meningkat sebesar 

33.33. Sedangkan pada kelompok kontrol peningkatan hasil belajar siswa sebesar 22,7 

yaitu dari 56,49 pada pretest menjadi 79,19 pada posttest, yang artinya peningkatan pada 

kelompok kontrol yaitu 22,7 < peningkatan pada kelompok eksperimen yaitu 33,33. 

Peningkatan hasil belajar ini, tentu sesuai dengan dasar dan tujuan pembelajaran 

PAKEM, dimana siswa dikondisikan untuk belajar dalam suasana aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. Dalam situasi semacam itu, secara psikologis, siswa menjadi lebih 

terbuka untuk menyerap pelajaran yang diberikan. Siswa dikondisikan untuk lepas dari 

ketakutan, baik terhadap materi pelajaran maupun terhadap guru yang memberikan 

pelajaran. Akibatnya, dalam suasana semacam itu siswa lebih mudah menyerap 

pembelajaran dan berkontribusi pada hasil belajar yang diperoleh (Rusman 2010). 

Berdasarkan perhitungan statistik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran PAKEM efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN 

Mangunsari 07 Salatiga, pada mata pelajaran IPA materi kenampakan permukaan bumi di 

lingkungan sekitar. Hal yang sama tersebut dikemukakan oleh peneliti terdahulu yaitu 

Teguh Widodo dengan penelitiannya yang berjudul “Penerapan Pembelajaran PAKEM 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA siswa SD Kelas V Sumberboto 03 Kec Wonotirto 

Kab Blitar Tahun Pelajaran 2009/2010.” Teguh mengungkapkan bahwa hasil belajar IPA 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran PAKEM lebih baik dibandingkan 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal tersebut 

ditunjukan dari hasil penelitiannya yaitu hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran PAKEM mengalami peningkatan dimana pada pra tindakan hasil belajar 

siswa hanya 35% siswa yang tuntas hasil belajarnya, kemudian setelah penerapan 

pembelajaran PAKEM menunjukkan kenaikan pada siklus I mencapai 77% dan pada 

siklus II mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa yang belum tuntas 

belajarnya semakin berkurang. 

 

 


